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Pan Stanisław Trociuk
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Praw Obywatelskich

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 lipca 2021 roku Rzecznika Praw Obywatelskich Pana 

Stanisława Trociuka nr VIL510.60.2021 uprzejmie informuję, że w Sądzie Apelacyjnym 

w Lublinie dokonano przeglądu wewnętrznych regulacji już pod koniec maja b.r., co pozwoliło 

z dniem 1 czerwca 2021 roku na zniesienie obostrzeń związanych z obiegiem dokumentów 

w przedmiocie rezygnacji z kwarantanny wpływającej do sądu korespondencji. Odstąpiono 

również z kwarantanny akt spraw powracających z czytelni, które aktualnie zwracane są do 

Wydziałów na bieżąco, co przyczyniło się do sprawniejszego ich obiegu. Przywrócono 

funkcjonowanie Biura Podawczego i aktualnie jego praca przebiega zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Ponadto interesanci 

obsługiwani są przez Biuro Obsługi Interesanta telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, 

faksu, Portalu Informacyjnego, pocztą tradycyjną i skrzynki podawczej.

Zniesienie ograniczeń we wszystkich aspektach nie jest możliwe z uwagi na 

obowiązujący w dalszym ciągu reżim sanitarny i wymogi związane z dostosowaniem się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, co należy odnieść do ograniczonej 

powierzchni czytelni akt funkcjonującej w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W tym 

przypadku w dalszym ciągu zasadne jest podtrzymanie wprowadzonego limitu osób 

i rotacyjnej wymiany interesantów korzystających z czytelni. Zapoznawanie się z aktami 
spraw przez pełnomocników i strony odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tej 

czynności.

W zakresie uiszczania opłat interesanci Sądu Apelacyjnego w Lublinie mają 
możliwość dokonywania wpłat:

- gotówką, bez dodatkowych opłat - w placówkach Poczty Polskiej S.A na terenie całego kraju;

- kartą płatniczą za pośrednictwem opłatomatu (znajdującego się przy wejściu do gmachu 



budynku) umożliwiającego dokonywanie płatności oraz zakupu e-znaków w formie 
bezgotówkowej, w godzinach urzędowania Sądu.

Funkcjonowanie wydziałów i oddziałów Sądu Apelacyjnego w Lublinie odbywa się 

bez zakłóceń oraz dodatkowo informuję, że nie odnotowano niezadowolenia lub skarg ze 

strony interesantów na pracę Sądu.

Pojawiające się prognozy dotyczące kolejnej, czwartej fali zakażeń Sars-Cov 2, a także 

troska o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i petentów spowodowały 

racjonalne podejmowanie działań w zakresie przywrócenia pełnego dostępu do Sądu.
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